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224. 

На  основу  члана  45.  Закона  о  локалним 
изборима  ("Сл.гл.РС",бр.33/02,  37/02,  42/02,  100/03, 
Одлуке УСРС ("Сл.гл.РС",бр.72/03 и 75/03) члана 23. и 
97.  Статута  општине  Горњи  Милаовац,  ("Сл.гласник 
општине  Г.М.",бр.4/02,  3/05,  3/06  и  12/06)  и  члана 
11.Пословника  Скупштине  општине  Г.Милаовац 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.10/04,  12/04  и  13/04), 
Скупштина  општине  Г.Милановац,  на  седници 
одржаној 9.11.2007.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I 

Марини  Тадић,  Демократска  странка  Србије   
Нова  Србија,  престаје  мандат  одборника  Скупштине 
општине Горњи Милановац, због поднете оставке. 

II 

Решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

225. 

На  основу  члана  23.  и  97.  Статута  општине 
Горњи Милаовац,  ("Сл.гласник  општине  Г.М.",бр.4/02, 
3/05, 3/06 и 12/06) и члана 6. и 7.Пословника Скупштине 
општине  Г.Милаовац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.10/04,  12/04  и  13/04),  Скупштина  општине 
Г.Милановац,  на  седници  одржаној  9.11.2007.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Данијели  ДамљановићЛазовић,  Демократска 
странка  Србије  Нова  Србија,  потврђује  се  мандат 
одборника Скупштине општине Горњи Милановац. 

II 

Решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср.
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226. 

На основу члана 4. став 3. и члана 28. Закона 
о  јавним  предузећима  и  обављању  делатности  од 
општег  интереса  ("Службени  гласник  РС",бр.  25/00, 
25/02 и  107/05  ),    члана  30.  тачка  7.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Службени  гласник  РС",бр.  9/02),    члана 
26.  тачка  5.  и  члана  97.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине 
Г.Милановац",  бр.  4/02,  12/04,  3/05,  3/06  и  12/06), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 9. новембра 2007. године донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 

У    Одлуци  о  оснивању  Јавног  предузећа  за 
изградњу  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“, бр. 22/06) у члану 
2.  став  1.    тачка  2.  бришу  се  речи    „изградњу, 
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, 
коришћење,  развој  и  управљање  локалним  и 
некатегорисаним  путевима  и  улицама  у  насељу  од 
интереса за општину као и“. 

Члан 2. 

У члану 23. став 1.  тачка 3. бришу  се речи 
„локалних путева и“. 

Члан 3. 

У члану  41. после речи „(„Сл. гл. општине Г. 
Милановац“, бр. 3/96, 1/97 и 8/2002)“, ставља се тачка, а 
остале речи се бришу. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 40106859 /07 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Душан Ђуровић,ср. 

227. 

На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гаслсник РС“, број 9/02, 33/04, 135/04 
и  62/06  –  др.  закон),  члана  25.  Закона  о  буџетском 
систему („Сл. гласник РС“, број 90/2, 87/02, 61/05 – др. 
закон, 66/05,101/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 63/06 – 
испр.  др.  закона  и  85/06),  члана  26.  и  97.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  4/02,  12/04,  3/05  и  3/06), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној  9. новембра 2007. године донела је 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о буџету општине 

Горњи Милановац за 2007. годину 

Члан 1. 

У Одлуци  о  буџету  општне Горњи Милановац 
(„Сл.  гласник општине Горњи Милановац“,  број  14/07, 
16/07 и 24/07), члан 1. мења се и гласи: 

„Укупна  примања  буџета  општине  Горњи 
Милановац  за  2007.  годину  (у  даљем  тексту  :  буџет) 
утврђују се у износу од 746.557.000 динара. 

Укупни  издаци  буџета  општине  Горњи 
Милановац  за  2007.  годину  утврђују  се  у  износу  од 
746.557.000 динара.“ 

Члан 2. 

У  члану  3.  Одлуке  износ  „4.244.000“  замењује 
се износом „4.744.000“. 

Члан 3. 

У  члану 4. Одлуке  у  делу  „Приходи“,  врше  се 
следеће измене: 

  економски  конто  711  110  – Порез  на  зараде, 
износ  184.973.264  замењује  се  износом  186.454.264 
динара; 

  економски  конто  711  190  –  Порез  на  друге 
приходе,  износ  25.000.000  замењује  се  износом 
29.000.000 динара; 

  економски  конто  741  511  –  Накнада  за 
коришћење  минералних  сировина,  износ  7.500.000 
замењује се износом 8.500.000 динара; 

 економски конто 745 150 – Остали приходи у 
корист  нивоа  општина,  износ  25.000.000  замењује  се 
износом 31.000.000 динара; 

  економски  конто  813  151  –  Примања  од 
продаје  осталих  основних  средстава,  износ  200.000 
замењује се износом 700.000 динара. 

Члан 4. 

У  делу  Одлуке  II  Посебан  део  –  Расходи,  у 
члану 5. врше се следеће измене:
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У Разделу 1. Скупштина  општине: 

Глава 1.1 – Извршни и законодавни органи: 

 економски конто 416 – Награде запосленима и 
остали  посебни  расходи,  износ  1.500.000  замењује  се 
износом 1.600.000 динара; 

  економски  конто  472  – Накнаде  за  социјалну 
заштиту из буџета, износ 3.400.000 замењује се износом 
3.600.000 динара; 

  економски  конто  499  –  Текућа  буџетска 
резерва, износ 4.244.000 замењује се износом 4.744.000 
динара; 

  економски  конто  511  –  Зграде и  грађевински 
објекти,  износ  61.950.000  замењује  се  износом 
67.950.000 динара. 

Глава 1.2 – Пољопривреда: 

  економски  конто  451  –  Субвенције 
пољопривреди,  износ  4.000.000  замењује  се  износом  0 
динара. 

Глава 1.6 – Невладине организације: 

  економски конто 481 – Донације  невладиним 
организацијама  – Општинска  организација  пензионера, 
износ 100.000 замењује се износом 1.100.000 динара. 

Глава 1.7 – Дом здравља: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  750.000  замењује  се  износом 
1.250.000 динара. 

У Разделу 3. Општинска управа: 

Глава 01 – Опште услуге: 

  еконмски  конто  415  –  Накнаде  трошкова  за 
запослене, износ 400.000 замењује  се износом   470.000 
динара; 

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ  7.000.000  динара  замењује  се  износом  7.700.000 
динара; 

  економски  конто  483  –  Новчане  казне  и 
пенали  по  решењу  судова,  износ  334.000  замењује  се 
износом 800.000 динара; 

  економски  конто  511  –  Зграде и  грађевински 
објекти,  износ  15.852.000  замењује  се  износом 
36.052.000 динара. 

Глава 02 – Основно образовање: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  85.730.000  замењује  се  износом 
67.580.000 динара, а у расподели трансферних средстава 
врше се следеће измене: 

  економски  конто  413  –  Накнаде  у 
натури,  износ  8.500.000  замењује  се  износом  7.280.000 
динара; 

  економски  конто  415  –  Накнаде 
трошкова  за  запослене,  износ  730.000  замењује  се 
износом 1.630.000 динара; 

  економски  конто  416  –  Награде 
запосленима и остали посебни расходи, износ 2.200.000 
замењује се износом 1.720.000 динара; 

  економски  конто  421  –  Стални 
трошкови,  износ  10.100.000  замењује  се  износом 
10.540.000 динара; 

  економски  конто  422  –  Трошкови 
путовања,  износ  1.800.000  замењује  се  износом 
2.300.000 динара; 

  економски  конто  423  –  Услуге  по 
уговору, износ 3.400.000 замењује се износом 3.950.000 
динара; 

  економски  конто  425  –  Текуће 
поправке  и  одржавање,  износ  5.700.000  замењује  се 
износом 4.540.000 динара; 

  економски  конто  426  –  Материјал, 
износ 3.500.000 замењује се износом 4.430.000 динара; 

  економски  конто  482  –  Порези, 
обавезне  таксе  и  казне,  износ  100.000  замењује  се 
износом 90.000 динара; 

  економски  конто  511  –  Зграде  и 
грађевински  објекти,  износ  47.300.000  замењује  се 
износом 28.130.000 динара; 

  економски  конто  512  –  Машине  и 
опрема,  износ  2.100.000  замењује  се  износом 2.670.000 
динара; 

Глава 03 – Средње образовање: 

  економски  конто  413  –  Накнаде  у  натури, 
износ 600.000 замењује се износом 1.000.000 динара: 

  економски  конто  424  –  Специјализоване 
услуге,  износ  200.000  замењује  се  износом  250.000 
динара; 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  16.990.000  замењује  се  износом 
17.020.000 динара, а у расподели трансферних средстава 
врше се следеће измене: 

  економски  конто  413  –  Накнаде  у 
натури,  износ  2.200.000  замењује  се  износом  2.060.000 
динара; 

  економски  конто  415  –  Накнаде 
трошкова  за  запослене,  износ  40.000  замењује  се 
износом 10.000 динара; 

  економски  конто  416  –  Награде 
запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ  950.000 
замењује се износом 980.000 динара; 

  економски  конто  421  –  Стални 
трошкови,  износ  6.800.000  замењује  се  износом 
6.080.000 динара; 

  економски  конто  422  –  Трошкови 
путовања,  износ  700.000  замењује  се  износом  710.000 
динара; 

  економски  конто  423  –  Услуге  по 
уговору, износ 1.100.000 замењује се износом 1.150.000 
динара; 

  економски  конто  425  –  Текуће 
поправке  и  одржавање,  износ  2.500.000  замењује  се 
износом 2.160.000 динара; 

  економски  конто  426  –  Материјал, 
износ 1.200.000 замењује се износом 1.310.000 динара;
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  економски  конто  512  –  Машине  и 
опрема,  износ  1.500.000  замењује  се  износом 2.560.000 
динара; 

 еконмски конто 472 – Накнаде за социјалну из 
буџета,  износ  60.000  замењује  се  износом  75.000 
динара. 

Глава 08 – Центар за социјални рад: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  4.200.000  замењује  се  износом 
4.000.000 динара, а у расподели трансферних средстава 
алинеја  –  Накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџета, 
износ 3.500.000 замењује се износом 3.300.000 динара. 

Глава  09  –  Друштвене  и  хуманитарне 
организације: 

  економски конто 481 – Донације  невладиним 
организацијама,  износ  3.510.000  замењује  се  износом 
3.610.000 динара, алинеја Црвени крст, износ 2.850.000 
замењује се износом 2.950.000 динара. 

Глава 10 – Културни центар: 

  економски  конто  414  –  Социјална  давања 
запосленима, износ 60.000 замењује се износом 115.000 
динара; 

  економски  конто  423  –  Услуге  по  уговору, 
износ 3.100.000 замењује се износом 2.695.000 динара; 

  економски  конто  512  –  Машине  и  опрема, 
износ 200.000 замењује се износом 550.000 динара. 

Глава 11 – Библиотека: 

  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање, износ 80.000 замењује се износом 0 динара; 

  економски  конто  515  –  Нематеријална 
имовина,  износ  450.000  замењује  се  износом  530.000 
динара. 

Глава  13  –  Установа  у  области  физичке 
културе: 

  економски конто 481 – Донације  невладиним 
организацијама,  износ  6.300.000  замењује  се  износом 
7.064.000 динара; 

  економски  конто  511  –  Зграде и  грађевински 
објекти,  износ  1.100.000  замењује  се  износом  336.000 
динара. 

Глава 14 – Туристичка организација: 

  економски  конто  423  –  Услуге  по  уговору, 
износ 620.000 замењује се износом 740.000 динара; 

  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  150.000  замењује  се  износом  10.000 
динара; 

  економски  конто  426  –  Материјал,  износ 
70.000 замењује се износом 90.000 динара. 

Глава  16  –  Јавно  предузеће  за  изградњу 
општине: 

  економски  конто  414  –  Социјална  давања 
запосленима, износ 84.000 замењује се износом 284.000 
динара; 

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ  23.000.000  замењује  се  износом  22.800.000 
динара; 

  економски  конто  424  –  Специјализоване 
услуге,  износ  2.700.000  замењује  се  износом  6.100.000 
динара. 

  економски  конто  511  –  Зграде и  грађевински 
објекти, износ 8.400.000 замењује се износом 5.000.000 
динара. 

Глава 17 – Јавно предузеће за путеве: 

  економски  конто  424    Специјализоване 
услуге, износ 36.000.000 замењује се износом 43.200.000 
динара; 

  економски  конто  426  –  Материјал,  износ 
2.700.000 замењује се износом 3.300.000 динара; 

  економски  конто  512  –  Машине  и  опрема, 
износ 3.000.000 замењује се износом 200.000 динара. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
примењиваће  се  наредног  дана  од  дана  објављивања  у 
„Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 40106859/07 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

228. 

На  основу  члана  30.  тачка  Закона  о  локалној 
самоуправи и члана 26. тачка 5. Статута општине Горњи 
Милановац, Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 9.11.2007.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 

У  Одлуци  о  Општинској  управи  општине 
Горњи Милановац  ("сл.гласник  општине  Г.М."бр.13/04 
и 1/05) у члану 14. став 1. после тачке 8. додаје се тачка 
9. која гласи: Пореско одељење, док тачке 9., 10., 11., и 
12. постају тачке 10., 11., 12. и 13., без промене назива.
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Члан 2. 

После члана 23. додаје се члан 24. који измењен 
гласи: 

"Члан 24." 
Пореско  одељење  води  порески  поступак 

(утврђивање,  наплата  и  контрола)  локалних  јавних 
прихода  и  стара  се  о  правима  и  обавезама  пореских 
обвезника, а нарочито: 

1.  Води  регистар  обвезника  изворних  прихода 
општине; 

2.  Врши  утврђивање  изворних  прихода 
општине решењем за које није прописано да их утврђује 
сам  порески  обвезник,  у  складу  са  законским 
прописима. 

3.  Врши  канцеларијску  и  теренску  контролу 
ради провере и  утврђивања законитости и правилности 
испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних 
прихода. 

4.  Врши  обезбеђење  наплате  локалних  јавних 
прихода. 

5. Врши редовну и принудну наплату локалних 
јавних прихода и споредних пореских давања у  складу 
са законом. 

6.  Води  првостепени  управни  поступак  по 
жалбама пореских обвезника. 

7.  Примењује  јединиствени  информациони 
систем. 

8. Води пореско књиговодство за локалне јавне 
приходе у складу са прописима. 

9.  Пружа  основну  стручну  и  правну  помоћ 
пореским обвезницима из своје надлежности. 

10. По службеној  дужности доставља Пореској 
управи  доказе  о  чињеницама  за  које  сазна  у  вршењу 
послова  из  своје  надлежности,  а  које  су  од  значаја  за 
вршење послова Пореске управе. 

11.  Врши  издавање  уверења  и  потврда  о 
чињеницама о којима води службену евиденцију. 

12.  Обавља  и  друге  послове  у  складу  са 
Законом. 

Члан 3. 

Члан  24.  назива  Општинско  јавно 
правобранилаштво постаје члан 25. истог назива и тако 
редом до члана 61. који постаје члан 62. 

Члан 4. 

У осталом делу Одлука остаје на снази. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања  у  Службеном  гласнику  општине 
Г.Милановац". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

229. 

На основу члана  143.  став  2.  тачка  5.  Закона  о 
основама  система  образовања  и  васпитања  (  “Сл. 
гласник  РС  брoj:  62/03,  64/03,  58/04,  62/04,  79/05),  чл. 
18. тачка 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ 
бр 9/2002, 33/04 и 135/04) и члана 26. тачка 5. и члана 
97.  Статута  општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гл. 
општине Горњи Милановац“  број  4/02 и  12/04 и  3/05), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  је  на  седници 
одржаној 9.11.2007. године, донела 

О Д Л У К У 
о преузимању послова око наставка радова 

на адаптацији, реконструкцији и санацији  ОШ „ 
Краљ Александар I“ у Горњем Милановцу. 

Члан 1. 

Овом  Одлуком  Општина  Горњи  Милановац 
преузима  од      ОШ  „  Краљ  Александар  I“  у  Горњем 
Милановцу  целокупан  посао  око  наставка  радова  на 
адаптацији, реконструкцији и санацији  те школе. 

Члан 2. 

Радови  ће  се  изводити  у  свему  према  важећој 
документацији,  тј.  дозволи  за  градњу  бр.  305351 
328/03 од 29. 09. 2007. године. 

Члан 3. 

Средства за на адаптацију, реконструкцију и 
санацију обезбедиће се из: 

 буџета општине Горњи Милановац, 
 буџета Републике Србије, 
 донација и 
 других извора предвиђених Законом. 

Члан 4. 

Саставни  део  ове  Одлуке  чине  Записници 
просветног,  грађевинског  и  буџетског  инспектора    из 
октобра месеца 2007. године. 

Члан 5. 

Обавезује  се  управа  школе  да  Општинској 
управиОдељењу  за  друштвене  делатности  преда  сву 
документацију  (грађевинску  и  финансијску)  о 
досадашњим радовима    на  овој   школи  у  року  од    три 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Приликом  примопредаје  документације  из 
претходног става сачинити  записник. 

Члан 6. 

Извршење  ове  Одлуке  уредиће  се  посебним 
актом у складу са Законом.
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Члан 7. 

Ова  одлука  ступа на  снагу  осмог дана  од  дана 
објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

230. 

На основу члана 18. тачка 30. Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.  гл.  РС“,  број  9/02,  33/04  и  134/04), 
члана  26.  тачка  5  и  члана  97.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  („Сл.  гласник  општине  Г. Милановац,  број 
4/02,  12/04,  3/05,  3/06  и  12/06),  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац    на  седници  одржаној  9.11.2007. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о приступању 

изградњи фискултурне сале у Основној школи „ Иво 
Андрић“ Прањани 

Члан 1. 

У Одлуци о приступању изградњи фискултурне 
сале у Основној школи 
„Иво Андрић“ Прањани („ Службени гласник општине 
Г. Милановац“,  број  22/06  и  10/07),  у  члану 4.  став  4. 
мења се и гласи: 

„ Бруто  развијена грађевинска површина хале 
и пратећих садржаја је 
1.612 м2.“ 

Члан 2. 

Члан 5. мења се и гласи: 
„  Фискултурна  сала  ће  се  градити  на  кп.  Бр. 

1912  КО  Прањани  а  према  Одобрењу  Одељења  за 
комунално  стамбене  послове  и  урбанизам  Општинске 
управе  општине  Горњи  Милановац,  број    406351 
907/07 од 15.06.2007. године.“ 

Члан 3. 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
милановац. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

231. 

На основу члана 18. тачка 30. Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.  гл.  РС“,  број  9/02,  33/04  и  134/04), 
члана  26.  тачка  5  и  члана  97.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  („Сл.  гласник  општине  Г. Милановац,  број 
4/02,  12/04,  3/05,  3/06  и  12/06),  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац    на  седници  одржаној  9.11.2007. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о приступању 

изградњи фискултурне сале у Основној школи „ 
Арсеније Лома“ Рудник 

Члан 1. 

У Одлуци о приступању изградњи фискултурне 
сале у Основној школи 
„Арсеније Лома“ Рудник („ Службени гласник општине 
Г. Милановац“, број 22/07), у члану 5. став 2. мења се и 
гласи: 

Нето  грађевинска површина хале је 747,10 м2. 
Оквирни  предмер  и  предрачунпројектантски  за 
завршетак сале износи 22.622.188,00 динара. 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
Душан Ђуровић,ср. 

232. 

На  основу  чл.  45.  и  46.  Закона  о  планирању  и 
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 47/2003) и члана 
26.    Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник Општине Г.М." бр. 4/02, и  12/04 ), Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
9.11.2007.године, донела је
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ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА УЛИЦУ МИЛОСАВА МИЛОСАВЉЕВИЋА У 
ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

Члан 1. 

Доношењем  ове  Одлуке  приступа  се  изради 
Плана  детаљне  регулације  за  улицу  Милосава 
Милосављевића у Г.Милановцу  (  у даљем тексту: план 
детаљне регулације). 

Члан 2. 

План  детаљне  регулације  обухвата    делове 
парцела  40326/1,  40326/6,  11170/3,  11170/7,  11170/8, 
11170/9,  11171/8,  11171/10,  11171/11  и  11171/12    КО 
Горњи Милановац    у  укупној    површини  од  око  2000 
м2. 

Део саобраћајног правца који је предмет израде 
Плана  детаљне  регулације  пружа  се    од  једног  нижег 
дела  улице  Рајка  Миловановића  и  састоји  се  од  једне 
деонице дужине од око 140 м. 

Улица  Милосава  Милосављевића  је  стамбена 
улица ширине 5 м са обостраним тротоаром од 1,5 м. 

Члан3. 

Рок за израду Плана детаљне регулације из чл. 
1. ове Одлуке износи 60 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 

Члан 4. 

Средства    за  израду Плана  детаљне регулације 
обезбедило  је  Јавно  предузеће  за  изградњу  Општине 
Горњи Милановац. 

Члан 5. 

Састани  део  Одлуке  је  Програм  за  изграду 
Плана  детаљне  регулације  улице  Милосава 
Милосављевића  у  Горњем  Милановцу  је  усвојен  на 
седници Комисије за планове  од 07.09.2007. и решење о 
неприступању  стратешкој  процени  утицаја  на животну 
средину бр. 406350990, 991/07 од 31.10.2007.године. 

Члан 6. 

Ова Одлуке ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

233. 

На  основу  чл.  45.  и  46.  Закона  о  планирању  и 
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 47/2003) и члана 
26.    Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник Општине Г.М." бр. 4/02, и  12/04 ), Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
9.11.2007.године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА УЛИЦЕ ПЕТРА КОЧИЋА 1 И 2 И 
УЛИЦУ ДЕСИМИРА ЈОВОВИЋАЧИЧЕ У 

ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

Члан 1. 

Доношењем  ове  Одлуке  приступа  се  изради 
Плана детаљне регулације за улице Петра Кочића 1 и 2 
и  улицу  Десимира  Јововића  Чиче    у  Горњем 
Милановцу ( у даљем тексту: план детаљне регулације). 

Члан 2. 

План детаљне регулације обухвата следеће целе 
и   делове парцела: 11166/8, 11166/12, 11167/2, 11167/5, 
11171/3, 11171/9, 11171/14, 11171/17, 11171/18, 11172/1, 
11172/2,  11172/3,  11172/4,  11172/5,  11172/6,  11172/7, 
11172/8,  11172/9,  11172/10,  11172/11,  11172/12, 
11172/14,  11172/15,  11172/16,  11172/17,  11172/18, 
11172/20,  11172/21,  11172/25,  11172/26,  11172/27, 
11172/30,  11172/32,  11172/33,  11172/34,  11173/8, 
11187/3,  11187/7,  11187/8,  11187/9,  11187/10,  11187/11, 
11187/12 и   11187/22 КО Горњи Милановац    у  укупној 
површини од 4000 м2. 

Део улица које су предмет израде овог Плана су 
горњи део  улице Петра Кочићадеонице  1  и  2  и  улица 
Десимира ЈововићаЧиче у дужини од 470 м. 

Улице  Петра  Кочића  1  и  2  и  улица  Десимира 
ЈововићаЧиче  у Горњем Милановцу су стамбена улице 
ширине 5 м са обостраним тротоаром од 1,5 м. 

Члан 3. 

Рок за израду Плана детаљне регулације из чл. 
1. ове Одлуке износи 60 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 

Члан 4. 

Средства    за  израду Плана  детаљне регулације 
обезбедило  је  Јавно  предузеће  за  изградњу  Општине 
Горњи Милановац. 

Члан 5. 

Састани  део  Одлуке  је  Програм  за  изграду 
Плана детаљне регулације  улице Петра Кочића 1 и 2 и 
улице Десимира ЈововићаЧиче  у Горњем Милановцу је 
усвојен на седници Комисије за планове  од 28.06.2007. 
и  решење о  неприступању  стратешкој  процени  утицаја



B Br ro oj j  3 30 0/ /2 20 00 07 7  S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 8 8 

на  животну  средину  бр.  406350990,  991/07  од 
31.10.2007.године. 

Члан 6. 

Ова Одлуке ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

234. 

На  основу  чл.  45.  и  46.  Закона  о  планирању  и 
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 47/2003) и члана 
26.    Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник Општине Г.М." бр. 4/02, и  12/04 ), Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
9.11.2007.године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА  ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА 

«АНТИСТРЕС ЦЕНТАР САВИНАЦ» 

Члан 1. 

Овом одлуком доноси се План општег уређења 
«Антистрес  центар  Савинац»  на  Савинцу  (  у  даљем 
тексту: План општег уређења). 

Члан 2. 

План општег уређења обухвата  кп. бр.    370/1, 
367/1, 553/7, 868, 863/1, 863/5, 863/6, 863/3, 553/3, 553/4, 
561, 562, 568, 569, 372/3,  378, 379, 910, 1840, 1785, 565, 
872,  873/1,  873/2,  869,  865/2,  865/1,  553/1,  864/4,  553/5, 
553/2,  863/4,  864/2,  566,  564,  864/3,  370/2,  574/1,  574/2, 
574/3,  574/4,  567/1,  567/2,  570,  571,  572,  573,  863/2, 
864/1, 553/6, све у КО  Шарани у површини 22.16,95 ха. 

Границе  Плана  општег  уређења  су:  са  севера 
мост на реци Дичини, са запада општински пут кп. бр. 
1840 и 910 КО Шарани, са истока река Дичина а са југа 
закључно  са  ивичним    парцелама  кп.  бр.  865/1,  872, 
873/2 и  574/4 КО Шарани. 

Члан 3. 

План општег  уређења  састоји  се  из  свеске  1.   
текстуални  и  графички  део,  свеска  2.  документација, 
стратешка  процена  утицаја  Плана  општег  уређења 
«Антистрес  центар  Савинац»  на  животу  средину 
(извештај о стратешкој процени)  и Програм плана. 

Свеска 1. садржи: увод, анализу и оцену стања 
(анализа ширег подручја и анализа комплекса), извод из 
концепта  плана,  правила  уређења  простора  (намена  и 
начин  коришћења  земњишта,  биланс  урбанистичких 
показатеља,  услови  заштите  културно  историјског 
наслеђа  и  заштита  природе,  урбанистички  услови  за 
јавне  површине,  средњорочни  програм  уређивања 
јавног  грађевинског  земљишта,  урбанистичке  мере 
заштите,  инжењерско  геолошке  услове,  правила 
грађења( за зоне А, Б, В. и Г) и смернице за спровођење 
плана. 

Правила грађења свеска 1. 
1  Графички  део  садржи:  катастарско 

топографска подлога са границом плана, у Р 1: 1000; 
2. Приказ положаја подручја Плана у односу на 

ГУП Горњег Милановца, 
3.  Постојеће  стањестечене  урбанистичке 

убавезе, 
4. Постојеће стањеанализа ширег подручја у Р 

1:5000, 
5.  Постојећа  намена  површинаанализа 

подручја у Р 1:1000, 
6.Постојећа намена површинеанализа подручја 

и врсте земљипта Р 1:1000, 
7.Планирана  намена  површина  са  поделом  на 

јавно и остало грађевинско земљишта у р 1:1000, 
8.Регулационо  нивелациони  план  са 

урбанистичким  решењем  саобраћајних  и  слободних 
површина у Р 1:1000, 

9. Синхрон план инсталација у Р 1:1000, 
10.  План  регулације    са  аналитичко  геодтских 

елементаима  за  обележавање  граница  јавног  и  осталог 
грађевинског земљишта, 

11. Списак координата. 
Свеска  2.  –  документација  садржи:  графички 

део  и  услове  и  мишљења  надлежних  предузећа 
иустанова. 

Члан 4. 

План  општег  уређења  урађен  је  у  дигиталном 
облику  (четири  примерка)  и  аналогном  облику(  свеска 
1.  –  текстуални  и  графички  део  у  четири  примерка, 
свеска 2.документација у једном примерку), од чега ће 
се  у  Оделењу  за  стамбено  комуналне  послове  и 
урбанизам  налазити  по  један  примерак  Плана  у 
дигиталном и аналогном облику. 

Члан 5. 

План општег уређења ''Антистрес центар 
Савинац'' ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср.
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235. 

На основу члана 22. став 3. и 4. Закона о јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  („Сл.гл.  општине  Г.М.“  бр.  25/00,  25/02  и 
105/05) и члана 26. и 97. Статута општине Г. Милановац 
(“Сл.гл.општине  Г.М.“  бр.  12/04  и  3/05),  Скупштина 
општине Г. Милановац на седници одржаној 9.11.2007. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1.Даје  се  сагласност  на  измену  и  допуну  дела 
финансијског  плана  и  програма  пословања  ЈП  за 
изградњу општине Г. Милановац за 2007. годину, коју је 
усвојио  Управни  одбор  ЈП  за  изградњу  општине  Г. 
Милановац под бројем 2085 од 01.11.2007. године. 

2. Средства намењена Месним заједницама  као 
индиректним  буџетским  корисницима  у  износу  од 
14.134.000,00  динара  распоређена  су  решењем 
Председника  Општине  бр.  1400481  од 
1.11.2007.године,  сходно  чл.  41.  став  1.  тачке  7.  и  8. 
Закона  о  локалној  самоуправи  («Сл.гласник  РС»  бр. 
9/02, 3/04, 135/05 и 62/06). 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

236. 

На  основу  члана  26.  и  97.  Статута  општине 
Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02, 
12/04,  3/05,  3/06  и  12/06.  и  члана  90.  Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.М.",бр.10/04,  12/04  и  13/04.)  Скупштиан 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
9.11.2007.године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

ПРИХВАТА  СЕ  Извештај  о  приходима  и 
расходима  Месне  заједнице  Горњи  Милановац  у 
периоду 1.01.2007.14.10.2007.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср 

237. 

На  основу  члана  26.  и  97.  Статута  општине 
Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02, 
12/04,  3/05,  3/06  и  12/06.  и  члана  90.  Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.М.",бр.10/04,  12/04  и  13/04.)  Скупштиан 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
9.11.2007.године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

ПРИХВАТА  СЕ  програм  зимског  одржавања 
локалних  путева  2007/08.  године  Јавног  предузећа  за 
путеве општине Горњи Милановац. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

238. 

На  основу  члана  43.  став  3.  Закона  о  заштити 
животне  средине  ("Службени  гласник  РС"  бр.  66/91, 
83/92, 53/93, 48/94 и 53/95),члана 26. тачка 5. и члана 97. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Горњи Милановац", број 4/02,12/04,3/05,3/06 и 12/06) и 
члана  7.  Правилника  о  регистру  заштитћених 
природних добара ("Службени гласник РС" бр. 30/92), а 
на  предлог  Завода  за  заштиту  природе  Србије, 
Скупштина    општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 9.11.2007.године доноси 

РЕШЕЊЕ 

о скидању и брисању заштите са преосталог стабла 
храста цера (Quercus  cerris L) природног добра 

"Два храста цера Селиште" уТакову, Г. Милановац 

Овим Решењем скида се заштита са преосталог 
заштићеног стабла храста цера(Quercus cerris L.) 
природног добра  "Два храста цера  Селиште" у Такову, 
СО Горњи Милановац, као природног добра и исто се 
брише из Регистра заштићених природних добара.
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О б р а з л о ж е њ е 
Одлуком СО Горњи Милановац бр. 106 

58/94.године стављено је под заштиту природно добро 
"Два храста цера  Селиште" у Такову, СО Горњи 
Милановац, као споменик природе, те је као такво и 
уписано у Регистар заштићених природних добара. 

Приликом  стручног  надзора,  а  по  пријави 
Музеја  Рудничкотаковског  краја  као  стараоца 
заштићеног природног добра, утврђено је на преосталом 
заштићеном  стаблу  храста  цера  (Quercus  cerris  L.), 
наступиле  значајне  промене  (оштећена)  и  да  је  стабло 
изгубило  својство  природног  добра  која  су  утврђена 
Законом о заштити животне средине, те самим  тим и не 
постоје  више  услови  за његову  заштиту  као природног 
добра. 

На  основу  утврђеног  стања,  предложено  је 
скидање  заштите  овог  стабла  и  брисање  из  Регистра 
заштићених  природних  добара  у  складу  са  Законом  о 
заштити  животне  средине,  па  је  донето  решење  као  у 
изреци. 
ПРАВНА  ПОУКА:  Против  овог  решења  може  се 
изјавити  жалба  Министарству  заштите  природних 
богастава и животне  средине  у  року  од  8  дана  од  дана 
доношења решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

239. 

На  основу  члана  43.  став  3.  Закона  о  заштити 
животне  средине  ("Службени  гласник  РС"  бр.  66/91, 
83/92, 53/93, 48/94 и 53/95),члана 26. тачка 5. и члана 97. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Горњи Милановац", број 4/02,12/04,3/05,3/06 и 12/06) и 
члана  7.  Правилника  о  регистру  заштитћених 
природних добара ("Службени гласник РС" бр. 30/92), а 
на  предлог  Завода  за  заштиту  природе  Србије, 
Скупштина    општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 9.11.2007.године доноси 

РЕШЕЊЕ 
о скидању и брисању заштите споменика природе 
 "Храст лужњак Биорци" (Quercus robur L.)у 

Горњем Милановцу, КО Луњевица 

Овим  решењем  скида  се  заштита  "Храста 
лужњака  Биорци"  (Quercus  robur  L.)  у  селу Луњевица, 
општина  Горњи Милановац,  као  споменика  природе  и 
стабло  храста  се  брише  из  Регистра  заштићених 
природних добара. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком СО Горњи Милановац бр. 10658/94. 
од  30.09.1994.  године    стављен  је  под  заштиту  "Храст 
лужњак  Биорци"(Quercus  robur  L.)у  селу  Луњевица, 
општина  Горњи Милановац,  као  споменик  природе,  те 
је  као  такво  и  уписано  у  Регистар  заштићених 
природних добара. 

Приликом обиласка овог споменика природе од 
стране    стручњака  Завода  за  заштиту  природе, 
констатовано  је  да  је  старост  овог  храста(440  година), 
проузроковала  слабљење  имуног  система,    што  се 
одразило  појавом  трулежница  у  самом  изданку. Поред 
карпофора  ових  гљива  видљиве  су  шупљине  које 
указују на центалну трулеж  тако да је живи део стабла 
сведен  само  на  периферни  део.  На  стаблу  је  и  уочена 
појава  храстове  стрижибубе,  која  је  додатно  убрзала 
процес  сушења.  Због  некадашње  пукотине  од  грома, 
кора дебла је на том делу одваљена, а бељика нападнута 
од  стране  фито  и  енто  узрочника.  Стабло  се  налази  у 
изузетно  лошем  здравтвеном  стању  по  постоји 
могућност  одваљивања    грана  и  пада  целог  стабла, 
услед  чега  би  били  оштећени  објекти  који  се  налазе 
испод  њега.  Из  свега  наведеног  прозилази  да  више  не 
постоје  критеријуми  ни  услови  за  заштиту  природног 
добра. 

На  основу  утврђеног  стања,    скида  се  заштита 
и  брише  из  Регистра  заштићених  природних  добара 
"Храст  лужњак  Биорци"(Quercus  L.)  у  складу  са 
Законом  о  заштити  животне  средине,  па  је  донето 
решење као у изреци. 

ПРАВНА  ПОУКА:  Против  овог  решења  може  се 
изјавити  жалба  Министарству  заштите  природних 
богастава и животне  средине  у  року  од  8  дана  од  дана 
доношења решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

240. 

Na osnovu ~lana  11.  и 14. Zakona o lokalnim 
izborima (”Sl.gl.RS”,br. 33/02,  37/02,  42/02,  100/03, 
Одл.  УСРС,  бр.  72/03  и  75/03)  и  члана  97.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  4/02,  12/04,  3/05,  3/06  и  12/06) 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 9. новембра 2007. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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I    РАЗРЕШАВА  СЕ  Петар  Пантовић  из 
Г.Милановца дужности заменика  секретара Општинске 
изборне  комисије  за  избор  одборника  Скупштине 
општине Горњи Милановац. 

II    ИМЕНУЈЕ  СЕ  Милорад  Петровић  из 
Г.Милановца за заменика секретара Општинске изборне 
комисије  за  избор  одборника  Скупштине  општине 
Горњи Милановац. 

III   Re{ewe objaviti u Slu`benom glasniku 
op{tine Gorwi Milanovac. 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

Број:40106859/07.  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Душан Ђуровић,ср. 

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

129. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр. 1020254/07 
12. новембар 2007. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  41.  Закона  о  локалној 
самоуправи  и  члана  49.  Статута  општине  Горњи 
Милановац, а по указаној потреби, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Општинске  управе 
општине  Горњи  Милановац  за  преузимање  целокупне 
документације од Основне школе „Краљ Александар I“ 
у    Горњем Милановцу,  о  досадашњим радовима на  тој 
школи. 

II У Комисију се именују: 
1.Драган Вучићевић, начелник Општинске 
управе, за председника Комисије, 

а за чланове: 
2. Зорица Тиосављевић, начелник Одељења за 

друштвене делатности; 
3. Томислав Јоксић, начелник Одељења за 

привреду и финансије; 

4. Миодраг Дамњановић, дипл.инг. архитектуре 
из Горњег Милановца; 

5. Милан Марић, начелник Одељења за 
имовинскоправне послове; 

6. Борисав Челиковић, начелник Одељења за 
послове МЗ, удружења грађана и друштвених 
организација; 

7. Душанка Лакићевић, Општински јавни 
правобранилац; 

8. Раде Мосић, буџетски инспектор; 
9. Радојица Савић, секретар Месне заједнице 

Горњи Милановац и 
10. Исаило Тодоровић, секретар Општинског 

већа. 

III Задатак Комисије  је да изврши преузимање, 
од  Основне  школе  „Краљ  Александар  I“,  Горњи 
Милановац,  целокупне  документације  (грађевинске  и 
финансијске)  о  досадашњим  радовима  и  пословима  на 
адаптацији,  реконструкцији  и  санацији  ове  школе,  у 
складу  са  Одлуком  донетој  на  седници  Скупштине 
општине Горњи Милановац,  од 9.11.2007.године. 

Након  преузимања документације Комисија  ће 
наставити са радом на вршењу координације послова и 
радова  на  адаптацији,  реконструкцији  и  санацији  ОШ 
„Краљ Александар I“ у Горњем Милановцу. 

IV  Након  преузимања  документације  у  рад 
Комисије  укључити  представнике  Јавног  комуналног 
предузећа,  Јавног  предузећа  за  изградњу  општине  и 
Електродистрибуције  Чачак,  ПЈ  у  Горњем  Милановцу 
који ће обављати послове у складу са потребама, а које 
одреди председник Комисије. 

О  именовању  лица  из  претходног  става  ове 
тачке биће донето посебно решење. 

V Ово решење објавити у „Сл.гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

130. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 404401/296 
13.11.2007.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  85.став  3,4  Закона  о 
здравственој  заштити  („Сл.гл.РС“  бр.17/92,26/92 
испр.,50/92,  52/93,  53/93,  67/93,  48/94,  25/96,  18/02, 
101/05др.закон  и  107/05др.закон),  и  члана 
49.тачка8.СтатутаопштинеГ.Милановац(„Сл.гл.општине 
Г.Милановац“,бр.4/02,12/04,3/05,3/06 и 12/06),доносим
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Р Е Ш Е Њ Е 

1.Одређује се накнада , докторима медицине, у 
износу од 1.200,00 динара ,по једном случају,за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти, за лица умрла 
изван здравствене установе и издавање потврде о смрти. 

2. Средства из тачке 1.овог решења 
исплаћиваће се готовински,преко благајне,на основу 
поднетих доказа о извршеном прегледу. 

3.Доношењем  овог решења , престаје  да важи 
решење број 403022197/05 од 14.06.2005.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

                 

АКТА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

8.

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник  РС“,  бр.39/02,  43/03  и  55/04),  члана  13. 
Правилника  о  јавним  набавкама  мале  вредности  у 
Општинској  управи  општине  Горњи  Милановац  и 
Одлуке о покретању поступка, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Таковска бр.2,    32300 Горњи Милановац 

ОГЛАШАВА 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ 
ПОСТУПКУ ЗА БРАВАРСКЕ  РАДОВЕ НА 

ОБЈЕКТУ  ЗА ПРОДАЈУ НАМИРНИЦА „ГРАДСКА 
ТРЖНИЦА“  КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА ЗЕЛЕНОЈ 

ПИЈАЦИ  У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

Предмет  јавне набавке  су  браварски радови на  објекту 
за продају намирница „Градска тржница“ која се налази 
на Зеленој пијаци у Горњем Милановцу. 

1.  Право  учешћа  у  поступку  имају  сва 
заинтересована  правна  и  физичка  лица  која 

испуњавају  услове из  члана  45.  и  46.  Закона  о 
јавним набавкама и конкурсне документације. 

2.  Конкурсна  документација  се  може  подићи  у 
згради  Општинске  управе,  Таковска  бр.2, 
канцеларија  бр.43,    у  времену  од  7,30  до  15,30 
сати. 

3.  Понуда треба да садржи: цену, услове плаћања, 
рок  извођења  радова,  референцу,  кадровску  и 
техничку опремљеност. 
Понуде се сачињавају према упутству у 
конкурсној документацији. 

4.  Заинтересовани  понуђачи  треба  да  доставе 
своје понуде до 12,00 сати, 21.11.2007.године  у 
запечаћеној  коверти  са  назнаком  „понуда  за 
браварске  радове  на  објекту  Градска  тржница, 
на  адресу:  Општинска  управа  општине  Горњи 
Милановац,  ул.Таковска  бр.2,  канцеларија 
бр.43. 

5.  Приспеле понуде  ће  бити  комисијски  отворене 
21.11.2007.године,  у  12,30  сати,  у  просторији 
наручиоца, канцеларија број 41 (мала сала). 

6.  Отварању  понуда  могу  присуствовати 
овлашћени представници понуђача која ће своја 
овлашћења  предати  комисији  пре  почетка 
отварања понуда. 

7.  За оцењивање понуда користиће се критеријум 
економски најповољније понуде. 

8.  Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити 
разматране.  Понуде  са  варијантама  нису 
дозвољене. 

9.  Наручилац  задржава  право  поништаја  јавне 
набавке  у  било  којој  фази  поступка  без 
навођења  разлога  и  накнаде  евентуалне  штете 
понуђачу. 

10.  Ближе  информације  о  јавном  позиву  могу  се 
добити преко телефона: 032/718102, локал 16.
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SADR@AJ 

AKTA SKUP[TINE OP[TINE 

224. Констатовање оставке на место одборника Марине Тадић.  страна  1 
225. Потврђивање одборничког мандата.  страна  1 
226.  Одлука  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о  оснивању  Јавног 
предузећа за изградњу општине Горњи Милановац. 

страна  2 

227. Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету  општине Горњи 
Милановац за 2007.годину. 

страна  24 

228.Одлука  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о  Општинској  управи 
општине Г.Милановац. 

страна  45 

229.Одлука о преузимању  послова око наставка радова на адаптацији, 
реконструкцији  и  санацији  Основне  школе"Краљ  Александар  I"  у 
Г.Милановцу. 

страна  56 

230. Одлука  о изменама и допунама Одлуке о приступању изградњи 
фискултурне сале у Основној школи "Иво Андрић"Прањани. 

страна  6 

231. Одлука  о изменама и допунама Одлуке о приступању 
изградњи фискултурне сале у Основној школи "Арсеније Лома" 
Рудник. 

страна  6 

232.  Одлука  изради  плана  и  детаљне  регулације  за  улицу  Милосава 
Милосављевића у Г.Милановцу. 

страна  67 

233. Одлука о изради Плана детаљне регулације за улице Петра Кочића 
1 и 2 и улицу Десимира ЈововићаЧиче у Г.Милановцу. 

страна  78 

234.  Одлука  о  усвајању  Плана  општег  уређења  "Антистрес  центар 
Савинац" на Савинцу. 

страна  8 

235.  Решење  о  давању  сагласности  на  измену  и  допуну  дела 
Финансијског плана и Програма пословања ЈП  за изградњу општине 
Горњи Милановац за 2007.годину. 

страна  9 

236.  Закључак  о  прихватању  Извештаја  о  приходима  и  расходима 
Месне заједнице Г.Милановац у периоду 1.01.2007.  14.10.2007.год. 

страна  9 

237.  Закључак  о  прихватању Програма  зимског  одржавања локалних 
путева  2007/08.године  Јавног  предузећа  за  путеве  општине 
Г.Милановац. 

страна  9 

238. Решење  о скидању и брисању заштите са преосталог стабла храста 
цера(Quercus cerris L) природног добра "Два храста цера  Селиште у 
Такову, Горњи Милановац. 

страна  910 

239.  Решење  о  скидању  и  брисању  заштите  споменика  природе   
"Храст лужњак Биорци"(Quercus  robur L.)  у Горњем Милановцу, КО 
Луњевица. 

страна  10 

240.  Решењ  о  разрешењу  и  именовању  заменика  секретара 
Општинске изборне комисије. 

страна  1011
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АКТА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

129.  Решење  о  образовању  Комисије  за  преузимање  документације  од 
Основне школе „Краљ Александар I“ у  Горњем Милановцу 

страна  11 

130. Решење о одређивању накнаде докторима медицине за мртвозорство  страна  1112 

АКТА 

КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

8.  Јавни позив за прикупљање понуда за браварске радове на објекту за продају 
намирница "Градска тржница" на "Зеленој пијаци у Г.Милановцу. 

стана 12. 

_________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа Gorwi Milanovac, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, 
odgovorni urednik Драган Вучићевић, начелник Општинске управе општине Gorwi Milanovac. 

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 

Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09


